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MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERVEZET 

 
 
20929/19.08.2019. sz. 
VI D/1 akta 
 

2019. _____ ___.-i 
___. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési 
intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 2019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatnak a módosítására vonatkozóan 
 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 20932/19.08.2019. sz. Jóváhagyási 
beszámolóját, a Humánerőforrás Szolgálat szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat szakjelentését, 
valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Alkalmazva, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányhatározat 
242. cikkely (1) bekezdés, 544. cikkely (1) bekezdés „g” és „i” betű, alátámasztva az 546. cikkely 
„j-k” betűvel és a 610. cikkely rendelkezéseit, 

A Maros Megye 2019. évi általános költségvetésének a jóváhagyásáról és egyes költségvetési 
intézkedéseknek a meghatározásáról szóló 44/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 6. 
sz. mellékletének az előírásainak a betartásával, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 
(1) bekezdés „a” betű, megerősítve az (2) bekezdés „c” betű által, valamint a 182. cikkely (1) 
bekezdés előírásai alapján,  

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési 
intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 2019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács 
Határozat a következőképpen módosul: 

1. Az 1. cikkely módosul és a következő lesz a tartalma: „Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a 
szakapparátusának az állásainak a maximális számát 189-re”. Az utólag módosított és kiegészített, 
44/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozat 6. sz. melléklete a megfelelő módon módosul. 

2. Az 1, 2 és 3 mellékletek módosulnak és a jelen határozat szerves részét képező I, II és III 
mellékletekkel lesznek hellyettesítve. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanácsnak a Humánerőforrás Szolgálatának, a 
Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóságának és a Gazdasági Igazgatóságának, amelyek felelnek a 
végrehajtásáért. 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

 
 
20932/19.08.2019. sz.  
VI/D/1 akta 

 
 

 
JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának, egyes szervezési 
intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 2019. január 31.-i 7. sz. Maros Megyei Tanács 
Határozatnak a módosítására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanácsnak, az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának 
egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/31.01.2019. sz. Határozatával 
jóváhagyták, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának a szerkezeti felépítését, a tisztség 
jegyzékét és a szervezési és működési szabályzatát. Ez a közigazgatási okirat utólag módosítva volt 
a Maros Megyei Tanács 33/28.03.2019. sz. és 62/30.05.2019. sz. Határozataival. 

A Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelettel, a 
jellegzetes törvényes keretre hozott változások, egyes módosításokat generál, a Maros Megyei 
Tanácsnak a szakapparátusának a szervezési és működési módjába, amelyet a fennebb 
meghatározott közigazgatási okirattal állapítottak meg. 

A Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 242. cikkely 
(1) bekezdés előírásai szerint, „Minden közigazgatási területi egységnek és közigazgatási területi 
alegységnek van egy főtitkárja, aki a helyi költségvetésből van fizetve, vezető köztisztviselő, jogi, 
közigazgatási vagy politikai tudomány tanulmányokkal rendelkezik, biztosítja a közigazgatási 
okiratoknak a kibocsátási és jóváhagyási tevékenységének a törvényességi elvének a betartását, a 
polgármesternek vagy esetenként a megyei tanácsnak a szakapparátusának a működésének a 
stabilitását, azok keretében a vezetés folytonosságát és a szakosztályok közötti funkcionális 
kapcsolatoknak a megvalósítását biztosítja”. 

Hasonlóan, a fennebbemlített jogszabály 546. cikkely j)-k) betűk előírásai szerint, a kabinet, illetve 
a kancellária keretében, a maximális állások száma: 

- 6 állás a megyei tanácsnak az elnöki kabinetjének; 

- 2 állás a megyei tanácsnak az alelnöki kabinetjeinek. 

Ugyanakkor, a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 
610. cikkely rendelkezései, kötelezik a közhatóságokat és –intézményeket, hogy a VI. rész II. 
címének az érvénybe lépésétől, maximum 120 napos határidőn belül, meghatározzák a 
közbeszerzési tanácsadói végrehajtó köztisztséget/köztisztségeket, a végrehajtó köztisztségnek a 
megnevezésének a megváltoztatásával, azoknak amelyeknek a munkaköri leírásaikban több mint 
50% a közbeszerzési tevékenység vagy egyes közbeszerzési tisztségnek/tisztségeknek az 
átalakításával vagy létrehozásával, abban az esetben, amikor nem léteznek végrehajtó köztisztségek, 
amelyeknek a munkaköri leírásaikban több mint 50%-os a közbeszerzési tevékenység. 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              2/2 

Következésképpen, javasoltatnak a következő módosítások, a jelenlegi szervezési szerkezetben: 

1. a megyének a titkári köztisztségének a módosítása főtitkárrá; 

2. a Közméltóság Kabinetnek a megnevezésének a módosítása Elnöki Kabinetre és ennek a 
szervnek a kiegészítése 2 szerződéses tanácsadói állással; 

3. az Alelnöki Kabineteknek a létrehozása, mindeninek a szerkezetében egy-egy kabinet 
igazgatói és egy-egy tanácsadói tisztséggel, mindkettő szerződéses tisztség; 

4. a Közbeszerzési Osztály keretében, 5 „tanácsadó” köztisztségnek a módosítása 
„közbeszerzési tanácsadó” köztisztségé. 

Az újonnan létrehozott szakosztályoknak a jellegzetes feladatköreiket, bele foglalják a Maros 
Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatába. 

A megyei tanácsnak a szerkezeti felépítésének, tisztségjegyzékének és szervezési és működési 
szabályzatának a jóváhagyása, a megyei tanácsnak a feladatköréhez tartozik, a Közigazgatási 
törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (2) bekezdés „c” 
betű rendelkezései szerint. 

Figyelembe véve a fennebbieket, valamint a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 
Sürgősségi Kormányrendelet 136. cikkely (1) bekezdés és (8) bekezdés ”a” betű rendelkezéseit, 
alávetjük jóváhagyásra az utólag módosított, a Maros Megyei Tanácsnak a szakapparátusának egyes 
szervezési intézkedéseinek a meghatározására vonatkozó 7/31.01.2019. sz. Maros Megyei Tanács 
Határozat módosítását. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


